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A. ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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IPSAS
IPSAS σηµαίνει International Public Sector
Accounting Standards (∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα ∆ηµόσιου Τοµέα).
Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα IPSAS
εγγυάται ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις
των δηµόσιων φορέων απεικονίζουν την
ακριβοδίκαιη εικόνα (true and fair view) της
δηµοσιονοµικής κατάστασης.
www.ipsas.org
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Κατάρτιση των IPSAS
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµόσιου
Φορέα (IPSAS) καταρτίζονται από το
International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB) (∆ιεθνές
Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ∆ηµόσιου
Φορέα).
Το IPSASB τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνής
Οµοσπονδίας Λογιστών (International
Federation of Accountants - IFAC).
Τα IPSAS δεν έχουν νοµική δεσµευτική ισχύ.
www.ifac.org/PublicSector/
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Ο στόχος του IPSASB
Ο στόχος του IPSASB είναι η εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος µε την
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογιστικών
πρότυπων για χρήση από οντότητες του
δηµοσίου τοµέα σε όλο τον κόσµο για την
προετοιµασία των Οικονοµικών
Καταστάσεων.
Αυτό θα ενισχύσει την ποιότητα και τη
διαφάνεια των Οικονοµικών Καταστάσεων
και την εµπιστοσύνη της δηµοσιονοµικής
διαχείρισης.
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Η αποστολή του IPSASB
είναι:
Ο εναρµονισµός των IPSAS µε τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ
και η προσαρµογή τους στις ανάγκες του
δηµόσιου τοµέα.
Η αντιµετώπιση των λογιστικών θεµάτων του
δηµοσίου τοµέα.
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Ποιοι χρησιµοποιούν τα
IPSAS
Τα IPSAS χρησιµοποιούνται µόνον από οντότητες του
δηµόσιου τοµέα (public sector entities). Συγκεκριµένα:
Από Εθνικές Κυβερνήσεις (National governments)
Από Περιφερειακές Κυβερνήσεις (Regional
governments)
Υπερεθνικές Οργανώσεις (πχ. ΟΟΣΑ)
Εξαιρούνται :
Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις (Government Business
Enterprises)
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Στάδια ανάπτυξης των IPSAS
Κατά την ανάπτυξη των IPSAS λαµβάνονται υπόψη :
Τα ∆ΛΠ /∆ΠΧΠ (IAS/IFRS)
Τους Εθνικούς Φορείς για τον καθορισµό λογιστικών
προτύπων
Τα Επαγγελµατικά Σώµατα Ελεγκτών Λογιστών
Λοιπούς οργανισµούς και ιδιώτες σχετικοί µε τη
λογιστική πληροφόρηση φορέων του δηµόσιου τοµέα
Η ατζέντα, τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των
πρακτικών των συνεδριάσεων της IPSASB,
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της IPSASB.
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Μετάβαση στα IPSAS
Τα IPSAS αναπτύσσονται σε δεδουλευµένη
βάση (on accrual basis).
Το IPSAB έχει εκδώσει αναλυτικό IPSAS
τροποιηµένης ταµειακής βάσης το οποίο
περιλαµβάνει υποχρεωτικές διατάξεις και είδη
πληροφόρησης που πρέπει να παρέχονται.
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Χώρες που έχουν υιοθετήσει ή
πρόκειται να υιοθετήσουν τα IPSAS
Εθνικές Κυβερνήσεις και οργανισµοί οι οποίοι έχουν
υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν τα IPSAS είναι:
• Austria • Brazil • Cambodia • Chile • China • Colombia
• Costa Rica • Indonesia • Japan • Kenya • New Zealand
• Nigeria • Panama • Peru • Portugal • Spain •
Switzerland • Vietnam • The European Commission •
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) • The
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) • The United Nations system
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Χώρες που βρίσκονται στη
διαδικασία της υιοθέτησης
Σε διαδικασία υιοθέτησης σε ταµειακή
βάση (On a cash basis)

Σε διαδικασία υιοθέτησης Σε
δεδουλευµένη βάση (On accrual
basis)

Afghanistan, Bangladesh, Cyprus (έχει
υιοθετήσει), East Timor (έχει υιοθετήσει),
Fiji, Gambia, Ghana (έχει υιοθετήσει),
India, Malaysia (έχει υιοθετήσει), Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestinian
Authority, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania,
Uzbekistan, Yemen, Zambia

Albania, Algeria, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Barbados, Cambodia,
Cayman Islands (έχει υιοθέτηση), China
(πρόθεση χωρίς επίσηµη ανακοίνωση),
East and Southern Africa, El Salvador,
France, Hungary, Indonesia, Israel, Italy,
Jamaica, Kazakhstan, Kuwait, Lao PDR,
Latvia, Lebanon, Liberia, Lithuania,
Maldives, Mauritania, Mongolia, Morocco,
Netherlands, Norway, Peru, Philippines,
Romania, Russia, Slovakia, South Africa,
Spain, Switzerland, Uganda, Ukraine,
Uruguay, Vietnam
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Υιοθέτηση και εφαρµογή των
IPSAS από την Ελλάδα
Με το Π∆ 15 (ΦΕΚ/Α/30 02-03-2011) ορίστηκε
το περιεχόµενο και ο χρόνος έναρξης της
εφαρµογή της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής
Τροποιηµένης Ταµειακής Βάσης, από
01/01/2011.
Ήδη από το 2011, δηµοσιεύεται η Εισηγητική
Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού της
Κεντρικής Κυβέρνησης.
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Υιοθέτηση και εφαρµογή των
IPSAS από την Ελλάδα
Με το Π∆ 54 (ΦΕΚ/Α/54 13-06-2018) ορίστηκε το περιεχόµενο και ο
χρόνος έναρξης του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
Το Π∆ 54/2018, καλύπτει συνολικά και µε συνεπή τρόπο όλους τους
υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής
(παραδοχής) του δεδουλευµένου, µε σκοπό την παροχή στοιχείων
βασισµένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών
ESA.
Το Π∆ 54/2018 εφαρµόζεται από την Κεντρική ∆ιοίκηση από 01-012019 εκτός των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών αναφορών, των
λογαριασµών παγίων, των λογαριασµών Προβλέψεων.
Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης έχουν περιθώριο να
θέσουν σε εφαρµογή το παρόν Π∆ µέχρι την 01-01-2023.
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Β. ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ IPSAS
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IPSAS 1 : Presentation of Financial Statements
(Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων)

Το IPSAS 1 βασίζεται στο IAS 1/IFRS1.
Περιέχονται κανόνες και οδηγίες για την παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες είναι:
Statement of Financial Position (Ισολογισµός,)
Statement of Financial Performance (Κατάσταση
Αποτελεσµάτων)
Changes in Net Assets / Equity (Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων)
Cash Flow Statement (Κατάσταση Ταµειακών Ροών)
Notes on Financial Statements (Σηµειώσεις)
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IPSAS 2 : Cash Flow Statements
(Καταστάσεις Ταµειακών Ροών)
Το IPSAS 2 βασίζεται στο IAS 7
Είναι κύρια Οικονοµική Κατάσταση και παρουσιάζει τις
µεταβολές στις χρηµατικές ροές από λειτουργικές
(operating), επενδυτικές (investing) και χρηµατοδοτικές
(financing) δραστηριότητες.
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IPSAS 3: Net Surplus or Deficit for the Period Fundamental Errors and Changing in Accounting
Policies (∆ιόρθωση Σηµαντικών Λαθών και Αλλαγές
στις Λογιστικές Αρχές)
Το IPSAS 3 βασίζεται στο IAS 8
Αναφέρονται οι λογιστικοί χειρισµοί (ενδεδειγµένοι και
εναλλακτικοί) για τις µεταβολές στις λογιστικές αρχές και
τη διόρθωση των σηµαντικών λαθών. Ο ενδεδειγµένος
χειρισµός είναι επανακαθορισµός των συγκριτικών
στοιχείων και του υπολοίπου ενάρξεως των κερδών εις
νέο της προηγούµενης χρήσης, ενώ ο εναλλακτικός
χειρισµός είναι ο συνυπολογισµός όλων των αλλαγών στα
κέρδη χρήσεως και παροχή συγκριτικών στοιχείων.
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IPSAS 4: The Effects of changes in Foreign Exchange
Rates (Αποτελέσµατα των αλλαγών των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών)
Το IPSAS 4 βασίζεται στο IAS 21
Τίθενται τα κριτήρια µετατροπής των συναλλαγών όπως :
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο
νόµισµα χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που ισχύει την
ηµέρα της συναλλαγής. Την ηµεροµηνία κατάρτισης των
Οικονοµικών Καταστάσεων οι νοµισµατικές απαιτήσεις/
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αναφέρονται
χρησιµοποιώντας την ισοτιµία κλεισίµατος κλπ, και πως
αναγνωρίζονται οι χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις από τις
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
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IPSAS 5: Borrowing Cost
(Έξοδα δανεισµού)

Το IPSAS 5 βασίζεται στο IAS 23
Αναφέρεται ο λογιστικός χειρισµός σχετικά µε το κόστος
δανεισµού, είτε µε άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα
χρήσης, είτε µε την κεφαλοποίηση αυτών, σε περίπτωση
που αφορούν αγορά ή κατασκευή ή παραγωγή ενός
παγίου και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του, αρκεί να µπορούν να προσδιορισθούν µε
αξιοπιστία τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
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IPSAS 6: Consolidated Financial StatementsAccounting for Controlled Entities (Ενοποιηµένες
Λογιστικές Καταστάσεις) αντικαταστάθηκε µε το IPSAS
34 και συµπληρώθηκε µε το IPSAS 35

Το IPSAS 6 έχει αντικατασταθεί από το IPSAS 34 το
οποίο βασίζεται στο IAS 27 και έχει συµπληρωθεί µε το
IPSAS 35 το οποίο βασίζεται στο IFRS 10.
Ορίζεται η έννοια ελέγχου από µια οντότητα σε άλλη.
Όλες οι λογιστικές οντότητες που ασκούν έλεγχο πρέπει
να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
που να ενοποιούν όλες τις ελεγχόµενες γραµµή προς
γραµµή.
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IPSAS 7: Accounting for Investments in Associates
(Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις) το οποίο
αντικαταστάθηκε από το IPSAS 36
Το IPSAS 7 το οποίο έχει αντικατασταθεί από το IPSAS
36 και βασίζεται στο IAS 28
Χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Η
επένδυση αρχικά καταχωρείται στο κόστος και στη
συνέχεια αναθεωρείται µε το ποσοστό της συµµετοχής
επάνω στη µετά εξαγορά µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων.
Στην κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζεται το
ποσοστό του επενδυτή επάνω στα αποτελέσµατα της
συνδεδεµένης. Αν η επένδυση έγινε µε σκοπό τη πώληση
στο εγγύς µέλλον τότε αποτιµάται στο κόστος.
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IPSAS 8: Financial Reporting of Interests in Joint
Ventures (Λογιστικός χειρισµός των κοινοπραξιών)
αντικαταστάθηκε από IPSAS 37 Joint Arrangments &
συµπληρώθηκε από το IPSAS 38 Γνωστοποιήσεις

Το IPSAS 8 βασιζόταν στο IAS 31 (αντικαταστάθηκε από
το IFRS 11 Joint Arrangements and ΙFRS 12 Disclosure
of Interests in Other Entities για περιόδους µετά την
01/01/2013).
Το IPSAS 8 αντικαταστάθηκε από το IPSAS 37 που
βασίζεται στο IFRS 11 και συµπληρώθηκε από το IPSAS
38 που βασίζεται στο IFRS 12
Κοινοπραξίες ορίζονται οι από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες.
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IPSAS 9: Revenue from exchange transactions (Έσοδα
από συναλλαγές ανταλλαγής)

Το IPSAS 9 βασίζεται στο IAS 18
Ορίζονται τα κριτήρια για το λογιστικό χειρισµό των
εσόδων από συναλλαγές ανταλλαγής (πωλήσεις
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, µερίσµατα, τόκοι κλπ).
Τα έσοδα που δεν προέρχονται από συναλλαγές
ανταλλαγής εξαιρούνται από αυτό το πρότυπο (πχ.
Φορολογικά IPSAS 23)
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IPSAS 10: Financial reporting in Hyperinflationary
Economies (Υπερπληθωρισµός)

Το IPSAS 10 βασίζεται στο IAS 29
Οι λογιστικές καταστάσεις της χώρας που βρίσκεται κάτω
από καθεστώς υπερπληθωρισµού αναπροσαρµόζονται
χρησιµοποιώντας ένα σταθερό νόµισµα. Περιέχει οδηγίες
για τις λογιστικές γνωστοποιήσεις.
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IPSAS 11: Construction Contracts (Συµβάσεις
Κατασκευών)

Το IPSAS 11 βασίζεται στο IAS 11
Το κόστος εργασιών των συµβάσεων κατανέµεται µε τα
σχετικά έσοδα στις περιόδους αναφοράς όπου η εργασία
κατασκευής πραγµατοποιείται.
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IPSAS 12: Inventories (Αποθέµατα)
Το IPSAS 12 βασίζεται στο IAS 2
Το IPSAS 12 αναφέρει δύο κατηγορίες αποθεµάτων:
Α)Τα αποθέµατα τα οποία πρόκειται να διανεµηθούν µε
µηδενική ή ονοµαστική χρέωση. Τα αποθέµατα αυτά καθώς και
οι υπηρεσίες σχετικά µε την παραγωγή σε εξέλιξη αυτών των
αποθεµάτων εξαιρούνται από αυτό το πρότυπο.
Β) Τα αποθέµατα που πρόκειται να πουληθούν σε συναλλαγές
ανταλλαγής, η αποτίµησή γίνεται στην κατ΄είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Απαγορεύεται η µέθοδος αποτίµησης LIFO.
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IPSAS 13: Leases (Μισθώσεις)

Το IPSAS 13 βασίζεται στο IAS 17
Τίθενται τα κριτήρια για τον καθορισµό των
χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων (τα µισθώµατα αυτά
καταχωρούνται στα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού) και των λειτουργικών µισθώσεων (τα
µισθώµατα αυτά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
χρήσεως).
Επίσης, τίθενται τα κριτήρια για την αναφορά των
συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης από οντότητες
του δηµόσιου τοµέα ως µισθωτές και εκµισθωτές.
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IPSAS 14: Events after reporting date (Οψιγενή
γεγονότα)

Το IPSAS 14 βασίζεται στο IAS 10
Τίθενται τα κριτήρια όπου οι Οικονοµικές Καταστάσεις θα
πρέπει να διορθώνονται µε τα οψιγενή γεγονότα. Το
IPSAS 14 διαφοροποιείται από το IAS 10 προκειµένου να
είναι συµβατό µε το δηµόσιο τοµέα.
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IPSAS 15: Financial Instruments: Disclosure and
Presentation - Replaced by IPSAS 28
(Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Γνωστοποίηση και
Παρουσίαση – Αντικαταστάθηκε από το IPSAS 28)

Το IPSAS 15, αντικαταστάθηκε από το IPSAS 28 και
βασίζεται στο IAS 32 και στην IFRIC * 2 – από 01-012013
(* ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιερµηνειών των Οικονοµικών Εκθέσεων)

Περιγράφονται τα κριτήρια για τη γνωστοποίηση των
χρηµατοπιστωτικών µέσων και την κατηγοροποίηση τους
σε στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις ή στοιχεία καθαρής
θέσης. Στα παραρτήµατα του υπάρχουν αναλυτικές
διευκρινήσεις και οδηγίες
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IPSAS 16: Investment Property (Επενδυτικά Πάγια)

Το IPSAS 16 βασίζεται στο IAS 40
Παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον καθορισµό των
επενδυτικών παγίων στο δηµόσιο τοµέα.
Επενδυτικά πάγια είναι τα πάγια που χρησιµοποιούνται
για να αποφέρουν ενοίκια ή δηµιουργία υπεραξίας ή και
τα δύο και δεν χρησιµοποιούνται για ιδιοκατοίκηση ή για
πώληση κατά την συνήθη λειτουργία της οντότητας.
Αρχικά αποτιµούνται στο κόστος και στη συνέχεια
αποτιµούνται στο κόστος ή στην πραγµατική τους αξία.
Τυχόν µεταβολές στην πραγµατική αξία καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα χρήσης.
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IPSAS 17: Property, Plant and Equipment
(Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ενεργητικού)

Το IPSAS 17 βασίζεται στο IAS 16
Τίθενται κριτήρια για τον λογιστικό χειρισµό και
αναγνώριση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των
συντελεστών απόσβεσης βάσει της ωφέλιµης οικονοµικής
ζωής τους. Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις από
κληρονοµιά ούτε απαιτείται αλλά ούτε και απαγορεύεται
η αναγνώρισή τους.
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IPSAS 18: Segment Reporting (Πληροφορίες ανά
τοµέα)

Το IPSAS 18 βασίζεται στο IAS 14
Τίθενται κριτήρια για την πληροφόρηση
δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα και την
αυτών. Ορίζονται κριτήρια σχετικά µε
αποφάσεων για την µελλοντική κατανοµή και
των υφιστάµενων πόρων.

ανά τοµέα
αξιολόγηση
την λήψη
αξιολόγηση
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IPSAS 19: Provisions, Contingent Liabilities,
Contingent Assets (Προβλέψεις, ενδεχόµενες ζηµίες
και ενδεχόµενα κέρδη)

Το IPSAS 19 βασίζεται στο IAS 37
Τίθενται τα κριτήρια αναγνώρισης των προβλέψεων, όταν
δηλαδή
υπάρχει
µια
παρούσα
δέσµευση
από
προηγούµενο γεγονός και είναι πιθανό να προκύψει
εκροή πόρων η οποία πρέπει να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Επίσης πρέπει να γνωστοποιούνται οι πιθανές (possible)
ζηµίες και τα σχεδόν βέβαια (probable) κέρδη
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IPSAS 20: Related Party Disclosures (Γνωστοποιήσεις
µεταξύ συνδεδεµένων µερών)

Το IPSAS 20 βασίζεται στο IAS 24
Τα συνδεδεµένα µέρη καθορίζονται βάσει του βαθµού του
άµεσου ή έµµεσου ελέγχου και της επίδρασης που ασκεί
το ένα συνδεδεµένο µέλος στο άλλο ή από κοινού
ελέγχου που ασκείται µεταξύ και των δύο. Η
γνωστοποίηση αφορά τον προσδιορισµό των µερών που
ελέγχουν ή σηµαντικά επηρεάζουν την οντότητα που
εκδίδει της Οικονοµικές Καταστάσεις αλλά και των
συναλλαγών µε αυτά τα µέρη.
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IPSAS 21: Impairment of Non-cash-generating Assets
(Αποµείωση παγίων στοιχειών µη δηµιουργίας
ταµιακών ροών)

Το IPSAS 21 βασίζεται στο IAS 36
Αναφέρονται οι διαδικασίες αποτίµησης του παγίου
στοιχείου σε περίπτωση αποµείωσης του. Επίσης
ορίζονται οι περιπτώσεις που ο δηµόσιος τοµέας µπορεί
να ανατρέψει τα κόστη της αποµείωσης και τις
απαραίτητες σηµειώσεις επί των Οικονοµικών
Καταστάσεων .
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IPSAS 22: Disclosure of Financial Information About
the General Government Sector (Λογιστικές
Γνωστοποιήσεις σχετικά µε το σύνολο του ∆ηµόσιου
Τοµέα)

Τίθενται τα κριτήρια των γνωστοποίησεων και την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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IPSAS 23: Revenue from Non-Exchange Transactions Taxes & Transfers (Έσοδα από µη συναλλαγές
ανταλλαγής – Φόροι & Μεταβιβάσεις)

Παρέχονται οδηγίες για την αναγνώριση και τον
προσδιορισµό εσόδων από φόρους, αναγνώριση εσόδων
από µεταβιβάσεις όπως επιχορηγήσεις και δωρεές από
διεθνείς οργανισµούς.
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IPSAS 24: Presentation of Budget Information in
Financial Statements (Λογιστικές Γνωστοποιήσεις των
Προϋπολογισµών)

Το IPSAS 24 απαιτεί την σύγκριση µεταξύ των
προϋπολογιστικών και απολογιστικών µεγεθών και τις
επεξηγήσεις για τις αποκλίσεις.
Αναφέρονται τα κριτήρια των γνωστοποιήσεων που
πρέπει να γίνουν στις Οικονοµικές Καταστάσεις σχετικά
µε τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς.
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IPSAS 25: Employee Benefits (Παροχές στους
εργαζοµένους) αντικαταστάθηκε από το IPSAS 39
Το IPSAS 25 το οποίο αντικταστάθηκε από το IPSAS 39
και βασίζεται στο IAS 19
Περιέχονται τα κριτήρια πληροφόρησης για παροχές
στους εργαζοµένους. Οι παροχές κατηγοριοποιούνται σε
σε βραχυπρόθεσµες παροχές, µακροπρόθεσµες παροχές,
παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία και παροχές
µετά την έξοδο από την υπηρεσία-συντάξεις κλπ.
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IPSAS 26: Impairment of Cash-Generating Assets
(Αποµείωση παγιών στοιχειών δηµιουργίας ταµιακών
ροών)
Το IPSAS 26 βασίζεται στο IAS 36
Το IPSAS 26 έχει εφαρµογή σε πάγια στοιχεία που
χρησιµοποιούνται από την οντότητα µε κύριο σκοπό την
εµπορική δραστηριότητα.
Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηµιουργούν ταµειακές
ροές έχουν προαναφερθεί το IPSAS 21.
Σε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των παγίων του
IPSAS 26, αυτά τα πάγια αποτιµώνται στο µεγαλύτερο
της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσης
βασισµένη σε προεξόφληση ταµειακών ροών. Τα κόστη
της αποµείωσης εµφανίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις.
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IPSAS 27: Agriculture (Αγροτική δραστηριότητα)

Το IPSAS 27 βασίζεται στο IAS 41
Το IPSAS 27 θέτει το λογιστικό χειρισµό που αφορά την
αγροτική δραστηριότητα. Αγροτική δραστηριότητα είναι
η διαχείριση, από µια οντότητα, των ζώων ή των φυτών
(βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) για πώληση, ή για
διανοµή σε µηδενική ή ονοµαστική χρέωση.
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IPSAS 29: Financial Instruments: Recognition and
Measurement (Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Αναγνώριση
και Επιµέτρηση)

Το IPSAS 29 βασίζεται στο IAS 39 και IFRIC* 16.
(* ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιερµηνειών των Οικονοµικών Εκθέσεων)

∆ηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 2010.
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IPSAS 30: Financial Instruments: Disclosures
(Χρηµατοπιστωτικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις)

Το IPSAS 30 βασίζεται στο IFRS 7.
∆ηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 2010 και καθορίζει τις
απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα. Σε σχέση µε το IFRS 7 το IPSAS 30 περιέχει
απαιτήσεις σχετικά µε ειδική κατηγορία δανείων
(concessionary loans).
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IPSAS 31: Intangible Assets (Άυλα περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού)
Το IPSAS 31 βασίζεται στο IAS 38 και SIC* 32.
∆ηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 2010.
(* Standard Interpretations Committee)

Το πρότυπο αυτό απαιτεί η οντότητα να αναγνωρίζει ένα
άϋλο περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν,
πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Το πρότυπο καθορίζει
επίσης τον τρόπο µέτρησης της λογιστική αξία των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων και ορίζει τις γνωστοποιήσεις
σχετικά µε άϋλα στοιχεία ενεργητικού.
Για τις ασώµατες ακινητοποιήσεις από κληρονοµιά ούτε
απαιτείται αλλά ούτε και απαγορεύεται η αναγνώρισή
τους
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IPSAS 32: Service Concession Arrangements: Grantor
(Συµφωνία παραχώρησης υπηρεσιών: Εκχωρητής)
Το IPSAS 32 βασίζεται στο IFRIC 12 και SIC* 29.
Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και εφαρµόζεται από
01/01/2014.
(*Standard Interpretations Committee).

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις λογιστικές απαιτήσεις του
εκχωρητή σε µια συµφωνία παραχώρησης υπηρεσιών
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IPSAS 33 : First time adoption of Accrual Basis IPSASs
(Πρώτη φορά υιοθέτησης της δεδουλευµένης βάσης
των IPSASs)
Το IPSAS 33 βασίζεται στο ΙFRS 1
Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις λογιστικές απαιτήσεις τις
πρώτης φοράς υιοθέτησης της δεδουλευµένης βάσης των
IPSASs)
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IPSAS 40: Public Sector Combinations
Το IPSAS 40 βασίζεται στο ΙFRS 3 και η υιοθέτησή του
ξεκινάει από 01/01/2019.
Το πρότυπο αυτό παρέχει τις πρώτες διεθνείς λογιστικές
απαιτήσεις που αφορούν στις ανάγκες του ∆ηµόσιου
Τοµέα σχετικά µε την λογιστική παρουσίαση των
συνενώσεων δηµοσίων οργανισµών και λειτουργιών.
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IPSAS 41 : Financial Instruments
Το IPSAS 41 βασίζεται στο ΙFRS 9 και IFRIC 16 και θα
αντικαταστήσει το IPSAS 29, από 01/01/2022.
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ΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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